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DONDERDAG 15 JANUARI 2020  
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Zondag 19 januari 
11.00 u. – Eucharistieviering 

Zondag 26 januari 
11.00 u. – Eucharistieviering 

Zondag 2 februari - Lichtmis 
 9.30 u. – 11.00 u.: Vormselcatechese 
10.00 u. – 11.00 u.:  Catechese eerste communie 
11.00 u. – 12.00 u.:  Gezinsviering  

 
 

AGENDA 
Vrijdag 17 januari: 19.00 u. – 22.30 u.: nieuwjaarsreceptie medewerkers 
                       in het Nova Centrum 
Zondag 19 januari: 11.00 u. - eucharistieviering 
Zondag 26 januari: 11.00 u. - eucharistieviering 
Zondag 2 februari: 9.30 u. – 11.00 u: Vormselcatechese Lichtmis 
 10.00 u. – 11.00 u.: Catechese eerste communie 
 11.00 u. – 12.00 u.: Eucharistieviering – Lichtmis 
 

Bezinning 
 

 
 

Heb je het ook gehoord 
dat Jezus 
de Messias van de Joden is? 
 

Heb je het ook gehoord 
dat Jezus’ leven 
een uit-God leven is? 
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Heb je het ook gehoord 
dat evangelie beleven 
betekent: 
minste worden, 
dienaar zijn 
van de minsten der mensen 
om vanuit hun hart 
te ijveren voor hun geluk, 
hun vrijheid en hun welzijn? 
 

Heb je het ook gehoord 
en is dat ook voor jou 
dé weg? 

  bron: vrij naar B. van der Hoorn 
 
 
 
 
 
 

Zoals u weet vieren we in de kerkgemeenschap op 2 februari 
 

het feest van O.L.V.-Lichtmis 
 

Graag nodigen wij jullie, samen met  jullie kind(eren) en familie uit voor een 
kindvriendelijke viering met kinderzegen op 

 

zondag 2 februari 2020 om 11.00 u. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij vertrouwen in een korte viering de kinderen – en al onze gezinnen – aan Gods zegen en 
aan Maria toe. 

Aan de pas gedoopten geven wij het kaarsje met doopnaam mee. 
 

Na de viering in de kerk worden klein en groot verwend met lekkere pannenkoekjes! 
 

Iedereen van harte welkom !!! 
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WIJ WAREN ER OOK BIJ 
 

ZONDAG 5 JANUARI 2020  -  DRIEKONINGENVIERING 

 

Bewonder de mooie gewaden van onze tien koningen 

 

 
Ze kunnen het niet laten; ze zingen vol kracht en emotie! En telkens voor een goed doel; dit 

jaar gaat de opbrengst naar “kompanjon vzw”. Dank aan deze flinke zangers!” 
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PREEK VAN DE WEEK 
 

HET LICHT VOLGEN 
Driekoningen, Openbaring van de Heer, 05 januari 2020 

 

1. Magiërs  
Wat heeft de magiërs uit het verre oosten eigenlijk bewogen om hun thuis te verlaten? De 
magiërs zoals ze in het Matteüs evangelie genoemd worden, waren waarschijnlijk raadgevers 
van een Perzische of Chaldeeuwse koning, dus astrologen die nauwkeurig de sterrenhemel in 
de gaten hielden om hun koning advies te geven. Vanwege de koninklijke cadeaus van goud, 
zilver en mirre en de profetie van Jesaja hebben wij later daarvan drie koningen gemaakt maar 
dat staat niet zo in het Matteüs evangelie. 
 

Om in die tijd op zo´n lange en gevaarlijke reis te vertrekken is heel veel moed nodig. Maar er 
is nog iets anders. De magiërs waren zoekers. Zij waren op zoek naar iets wat zij in hun leven 
misten.  
 

Misschien waren zij ontevreden over de politieke ontwikkeling in hun land of zij zochten de 
waarheid als wetenschappers. Wij weten het niet. 
 

In ieder geval zien ze aan de hemel een nieuwe ster. In die tijd was het verschijnen van een 
nieuwe ster een teken dat er een nieuwe koning geboren was. Verhalen over zulke sterren zijn 
ook bij andere heersers bekend.  
 

2. Openbaring 
Belangrijk is dat het initiatief van de magiërs zelf uitgaat. Zij zijn de zoekers. Zij houden de 
sterrenhemel in de gaten. Zij zoeken naar het ware licht om de duisternis in hun ziel te 
verlichten. 
 

Anderzijds de herders: zij zoeken niet. Zij doen hun dagelijkse taak toen de engel hun 
dagelijkse rust verstoort. 
 

Het zijn twee heel verschillende manieren hoe God mensen op weg stuurt om hem te vinden: 
Bij de één is het de verstoring tijdens hun dagelijks leven, bij de ander is het een 
uitzonderlijke gezant. Je vindt in de Bijbel voorbeelden van beide wegen tot God.  
 

3. Hedendaagse Magiërs  
Bij het preekgesprek afgelopen maandag vroeg iemand: Zijn er eigenlijk vandaag zoiets als 
hedendaagse magiërs… mensen die iets zoeken wat zij in hun leven missen? 
Ik denk wel dat God ook vandaag nog engelen, boodschappers stuurt die je leven kunnen 
veranderen maar dat gebeurt vandaag zelden. 
Meestal hebben wij te maken met mensen die iets in hun leven zoeken, die het licht in hun 
leven missen. 
 

Deze hedendaagse magiërs verwachten van een kerk, en dat betekent concreet van een 
parochie, geen vorming in theologie of een perfecte leer en dogma. Zulke hedendaagse 
magiërs verwachten vooral dat zij op onze bijeenkomsten dat kunnen ervaren wat zij missen. 
In onze hoog individualiseerde maatschappij zoeken zij vooral naar gemeenschap, een 
gemeenschap waar mensen voor elkaar zorgen en vooral een gemeenschap waar men elkaar 
kent.  
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Kan onze parochie zo’n gemeenschap zijn? 
Zulke hedendaagse magiërs zoeken naar authentieke en inspirerende leiders. Wij verwachten 
in februari hier in Gent een nieuwe Bisschop. Kan deze nieuwe Bisschop zo´n inspirerende 
figuur zijn of is hij vooral een ambtenaar in een instituut? 
 

De hedendaagse magiërs moeten precies zo open zijn voor het nieuwe als de magiërs bij 
Jezus. 
Ik geloof niet dat de Bijbelse magiërs een gewoon huis van een arme familie verwachten. Hun 
eerste verwachting was dan ook dat dit gebeurde in het prachtige paleis van Herodes. Is hij de 
nieuwe koning? Maar bij al zijn pracht werd snel duidelijk dat Herodes niet het nieuwe licht 
van hun leven kon zijn. Tot verrassing van de magiërs is de goddelijke waarheid, Gods Zoon, 
het licht van hun leven bij een eenvoudige familie in de kleine stad Bethlehem te vinden. 
 

Dat is dan ook de moraal van dit verhaal: De magiërs leren ons dat het licht voor onze ziel, 
God zelf is, en soms op plaatsen te vinden is, waar wij het niet verwachten. 
 Pater Andreas 

 

 
 
 

Beste Vrienden, 
Het is een traditie om bij het begin van een nieuw jaar elkaar de beste wensen te sturen, wij 
voegen de onze erbij en wensen jullie voorspoed, geluk en gezondheid, vreugde en nieuwe 
moed met draagkracht voor elk moment doorheen het ganse jaar! 
 

Onze eerste bijeenkomst op zaterdag 1 februari in het Novacentrum om 14.30 uur is er een 
om Lichtmis te vieren met pannenkoeken, het spreekwoord zegt : er is geen vrouwtje zo arm 
of ze maakt met lichtmis haar panneke warm.  
 

Wij kijken ook al uit naar de zomervakantie en vooral naar onze eigen buitenlandse reis van 
maandag 6 juli tot en met zaterdag 11 juli naar Nederland, provincie Drenthe (luxehotel  
De Bonte Wever Stadsbroek 17  Assen)  
 

Ook de CM organiseert binnen- en buitenlandse reizen. Brochures zullen die namiddag ter 
beschikking liggen voor diegenen die de CM vakanties  willen leren kennen, of ook al willen 
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inschrijven. Ondertussen zal er gelegenheid geboden worden voor eventuele 
gezelschapsspelen of een gezellige babbel, aan u de keuze! 
 

Belangrijk! Wie zich wil inschrijven voor een of andere vakantie, gelieve voor elke 
inschrijving  een mutualiteitsklever mee te brengen en ook naam, adres en telefoonnummer 
van uw behandelende geneesheer.                     
 
14.30 u.  :  onthaal met koffie en koekje 
15.00 u.  :  uitleg over onze eigen reis naar Assen in Nederland van 6 t/m 11 

                juli en over de CM vakanties. Je kan meteen ook inschrijven! 
       gevolgd door pannenkoekenfestijn en koffie 
17.30 u.  :  einde 
 prijs :  5 euro per persoon, ter plaatse te betalen 
De omhaling voor Kishor Nagar op het kerstfeest bracht de mooie som op van 378 euro. 
waarvoor oprechte dank!  
 

Inschrijven tegen woensdag 29 januari 2020 bij 
- Leopold  Wauters,  Sint Bernadettestraat 592  (rechtover kerk) 
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32   09/251.39.90 (na 19u op weekdagen, zaterdag 
en zondag gans de dag)  e-mail adres: godelieve.volckaert@gmail.com 
 

CM solidariteitsactie 
In de maand februari starten we terug met onze jaarlijkse CM solidariteitsactie lotenverkoop. 
De loten zullen van huis tot huis aangeboden worden aan de prijs van € 5 per boekje of € 1 
per lot. Nu kunnen ook loten worden aangevraagd door storting op onderstaande 
bankrekening met de vermelding van het aantal gewenste loten (vóór 1 april a.u.b.) : 
BE49  9796 1541 3471 op naam van Vogelaere Lieve (samana) Muizelstraat 17,  9041 
Oostakker.    
Mededeling : lotenverkoop 2020 + aantal boekjes of loten  
Uiteraard zullen ook steeds loten verkrijgbaar zijn op onze bijeenkomsten. 
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Sint-Bernadettefeest 

 
 

Zondag 16 februari 2020 
  

Parochiekerk 11:00 eucharistieviering 
opgeluisterd door het parochiekoor 

Novacentrum Sint-Bernadettestraat 132 
12:00 aperitief         12:45 kippenfestijn 

volwassenen 17 euro  
aperitief, 1/2  kip met gebakken krielpatatjes en groenten 
            of gevarieerde vegetarische schotel 
kinderen t.e.m. 12 jaar 5 euro 
drankje, kippenbil met gebakken krielpatatjes en groenten 
14:00 koffie met Gentse vlaai (niet in de prijs 
inbegrepen)  
Enkel via reservatie tot zondagavond 9 februari :  
 via parochiesecretariaat (9:00-11:00) 09/259.84.94;  
 via verantwoordelijke parochievereniging of via  
 09/251.39.90    
De opbrengst gaat naar de parochiewerking! 
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NUTTIGE INFORMATIE 
 

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN 
U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto’s of tekeningen zijn welkom. 
Post alles in de brievenbus: 

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247, 
of in de Visitatiestraat 7 
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker 

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur. 
Gemakkelijkst voor ons is via mail:  

c.p.demey@gmail.com  
of  secretariaat@parochiesintbernadettegent.be  

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:  
www.parochiesintbernadettegent.be en op 
http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg 

 
GROOT BEGIJNHOF 

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding. 
En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed. 
 

OXFAM WERELDWINKEL 
Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker 
Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u. 

   Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u. 
     Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u. 
Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker 09 251 10 92 of 

 mail naar gent-oost@oww.be 
 

WACHTDIENSTEN 
HUISARTSEN één centraal nummer 09 236 50 00 
 

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u. 
  één centraal nummer 09 033 99 69 
 

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een  
   weekenddienst en een weekdienst: 
De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u. 
De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond 
om 23.00 u. 
Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met 
wachtdienst. 
Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€1,50/min) of 
kijken op de website www.apotheek.be 
Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00 
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COLOFON LOKAAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat Sint-Bernadette: 
Sint-Bernadettestraat 247,   9000 Gent 
open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen) 
tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be 

       reknr. BE93 8906 1413 9767 
 
 

Novacentrum 
Sint-Bernadettestraat 132-134,   9000 Gent 
Website: nova-gent.be 
Contactpersoon: Lieve Volckaert gsm 0485 67 42 37 

godelieve.volckaert@gmail.com 

PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
E.H. Johan Goedefroot,  pastoor 

tel.  09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be 
Marijke De Vogeleer, parochieassistente 
 tel. 09 2231 53 00  gentoost@gmail.com 

 

ABONNEMENTEN 
 Hildegard Verhegge 

 Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25 
  hildegard.verhegge@telenet.be 

  Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343 
 Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82    norbertdem8@gmail.com 
 

EINDREDACTIE 
 Patrick De Mey tel. 09 251 26 94      c.p.demey@gmail.com 
 

COPYRIGHT 
alle teksten, foto’s en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder 
toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. 
Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht 
teksten in te korten of te weigeren. 
 

PAROCHIEVICARISSEN 
 Pater Andreas Krahnen      Gsm: 0476/ 995703   andreas.krahnen@gmail.com 
 E.H. Karel Cottenie             Tel. 09 335 55 06       Karel.cottenie@telenet.be 


